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MINISTERIO DA EDUCAcAO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
PRO-REITORLA DE ADMINISTRAçAO

PORTARIA UFERSA/PROAD N.° 070/2017, de 05 de dezembro de 2017
0 Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal Rural do Semi-Arido,
no uso de suas atribuicOes conferidas pela Portaria UFERSA/GAB No 0672/2017, de 07 de
novembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 08 de novembro de 2017,
CONSIDERANDO o Memorando Eletrôrnco N.'577/2017 SECC, de 01 de
dezembro de 2017, que solicita ernissâo de poitaria designando gestores para o Contrato no
130/2017;
CONSIDERANDO o Contrato no 130/2017 çelebrado entre a UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DQSIMI-ARIDO UFERS4 e a empresa ELEMAC ELEVADORES
LTDA EPP, para a acfuisiço e instalaçâo de 02 (dois) elevadores para atender o Bloco de
Laboratorios das Engenlmrias no campus da UFERSA em Mc1ssorp RN
-

-

-

-

da Lei n 8.666/93, corn relacAo
CONSIDERANDO o que determina o artigo 67'
ao acompanhamento e fisca1izaco de contratos estabelecidos na administracAo publica federal,
nea ,d inciso II, do artlgo 2° da Portaria
CONSIDERANDO o que determina a ali
UFERSA/GAB No 0785/20 1,6 de I& de novembro' de 2016,
RESOLVE:
Art. 1°Designar Os servidores Bruno Maia da Costa (getor titular) e Hallyson
Renato Carvaiho de Oliveira (gestor sup1ente) para atuarem como gestores do Contrato em
referência.
Art. 2° i)s serviiores, ora designados, s6responsabi1izarào pelo acompanhamento
al, devendo inforçnar a AdrninistracAo sobre eventuais
e a fiscahzacAo da execuçâo_ q
vicios, irregu1aridac1s ou baixa qualidade dos servios préstados pela contratada, propor as
soluçOes e as sanQôes que entender cabiveis para regularizaçAo das faltas e defeitos observados,
conforme o dispostô na Ihstruçào Normativa No 02/2008 SLTI/MPOG, de 30 de abril de 2008
Art 3 4fisca1izaço do contrato em referénca seguira o disposto na legislaçao
vigente e no Manual de iscalizaço de Contratos da UFI1A conforme publicacâo por rneio da
Portaria UFERSA/GAB N° 0553/2017.
-

Art. 4 Este ato entra em vigor a p.rtir desta data.e seus efeitos passarn a vigorar a
partir de 02 dejaneiro d 2018

Jorge Luiz de
Pró-Reitor de
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